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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

Regel van de maand;    We spreken af dat: 

      we aardig zijn voor elkaar. 

 

Belangrijke data. 

  

Maandag 10 februari vanaf 16.00 uur inschrijven via Social Schools voor 

rapportgesprekken. Groep 1 t/m 7. 

 

Vrijdag 14 februari om 9.00 uur einde inschrijven rapportgesprekken 

 

Vrijdag 14 februari ‘Ik vind je lief dag’ 

 

17 t/m 21 februari voorjaarsvakantie 

 

Maandag 24 februari dag met de ANWB Street Wise 

 

Woensdag 26 februari leerlingvrije dag, alle kinderen zijn vrij 

 

24 t/m 28 februari week van de rapportgesprekken 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 februari 2020. 

Voorleeswedstrijd 

Afgelopen woensdag vond de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats. De klassenkampioenen moesten 

het tegen elkaar opnemen. 

 

Groep 3 Jelano, groep 4 Nikki Ermans > de winnaar Jelano 

Groep 5 Sofia, groep 6A Mustafa en groep 6B Fallory > de winnaar Sofia 

Groep 7 Yasmin en groep 8 Ormeudise > de winnaar Yasmin. 

 

Het voorlezen was van hoog niveau, heel goed gedaan. Alle klassenkampioenen mochten na de 

wedstrijd een prijs uitzoeken. De schoolkampioen, Yasmin, mag het op 11 februari opnemen tegen 

de andere schoolkampioenen van Almere. Deze wedstrijd is in de Nieuwe bibliotheek.  

Wij wensen Yasmin daar veel succes! 
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 Jelano     Sofia 
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Yasmin 

 

Oudergesprekken. 

Na de voorjaarsvakantie zijn de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7. Inschrijven voor deze 

gesprekken kan van maandag 10 februari 16.00 uur t/m vrijdag 14 februari 9.00 uur. Het is de 

bedoeling dat er voor ieder kind wordt ingeschreven. Het is de bedoeling dat de leerlingen vanaf 

groep 5 t/m groep 7 aanwezig zijn tijdens het gesprek. 

 

‘Ik vind je lief dag’ 

Vrijdag 14 februari is de ‘Ik vind je lief dag’. Nu voor de tweede keer wordt dit georganiseerd in 

plaats van vader- en/of moederdag. 

Rond deze dag maken de kinderen een presentje voor iemand die zij lief vinden. Dit kan papa of 

mama zijn maar ook een vriend of een vriendin, opa of oma etc. 

 

Technieklessen.  

Vanaf 14 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m groep 8 technieklessen. Deze lessenreeks 

bevat 10 lessen die door Roger Rosner, een externe docent, worden gegeven. De lessen voldoen aan 

de eisen die voorgeschreven worden door de overheid. 

Tijdens deze lessen is de eigen leerkracht op de achtergrond aanwezig. 

Het doel is tweeledig: de leerlingen krijgen techniekles en de leerkracht heeft even tijd om 

bijvoorbeeld administratie bij te werken, lessen voor te bereiden etc. (werkdruk verlichting) 
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U kunt van de leerkracht van uw kind een oproep verwachten voor hulp tijdens deze lessen. Het 

gaat daarbij vooral om ondersteuning van de techniekdocent zodat deze zijn aandacht volledig op de 

kinderen kan richten. 

 

ANWB Street Wise. 

Maandag 24 februari, direct na de voorjaarsvakantie, krijgen alle kinderen een verkeersles van de 

ANWB. Dit zijn hele praktische lessen waarbij gebruikgemaakt wordt van verschillende voertuigen. 

Deze lessen vinden plaats op verschillende locaties. 

Groep 1 / 2 in de kleutergymzaal. 

Groep 3 en 4 in de gewone gymzaal 

Groep 5 en 6 gaan naar het parkeerterrein bij Baken Trinitas 

Groep 7 en 8 op het schoolplein van de Achtbaan. 

 

Door deze lessen zal er een aanpassing plaatsvinden in het gymrooster. Alle kinderen starten in de 

eigen groep. 

 

Duin triatlon. 

De bovenbouw groepen hebben afgelopen maandag kennis gemaakt met de triatlon d.m.v. een clinic 

tijdens de gymles. 

Bij deze nieuwsbrief is een flyer toegevoegd van de Duin Triatlon. 

 


